Samrådsmöte i Valstad Caf

Samrådsmöte i Klämmesbo Bygdegård
Datum: 2019-01-24
Närvarande var representanter för
Hångsdala Bygdegårdsförening, Daretorpsbygdens Intresseförening, Härja
Hembygdsförening, Dimbo Byalag, Fröjered-Fridene-Korsberga Hembygdsförening,
Daretorps Bygdegårdsförening, Velinga Bygdegårdsförening, Mobackens
Bygdegårdsförening, Dimbobygdens Fornminnes- och Hembygdsförening, Vättaksgården,
De Unga Hus Daretorp, Fröjereds Samhällsförening, Klämmesbo Bygdegårdsförening,
Ottravads Hembygdsförening

Vi Unga och Ung i Östra Skaraborg
Våra två gäster presenterade sina organisationer och gav följande tips för oss som kanske
ger nya/yngre medlemmar på sikt:
- LYSSNA på de unga. Vad gör de på fritiden och varför, vilka idéer och visioner har de.
Visar vi intresse (även om vi inte förstår tekniken de använder) så vill de ofta berätta
om detta. - ”Var nyfiken och uppmuntra” är uppmaningen.
- Viktigt är att vi föreningar finns/syns på sociala medier eller åtminstone kan
kommunicera med de unga via sms. (det kan vara omöjligt att ringa och maila med
yngre personer men sms svaras det i regel på inom kort) Instagram och Snapchat
nämndes men även Facebook där man kan nå föräldarna som kan vidarebef/tipsa de
unga.
- Prata gott om föreningsarbete och engagemang, ge exempel på det som är positivt!
(Många gånger säger vi att det är svårt och jobbigt, detta hör de yngre och vill därför
inte engagera sig i föreningsverksamhet)

Vi Unga-klubbar
Therese berättar:
Verksamheten är vitt skild och det är ungdomarnas intresse som styr syfte och
innehåll: nämndes tex en stor förening med 900 medlemmar som skatar i Skövde
och en ”Pizzaklubb” där syftet var att besöka alla stadens pizzerior och
betygssätta en viss sorts pizza.
Ett nystartsbidrag utgår till klubben och senare ett verksamhetsbidrag om de
fortsätter efter ett år. Annat man kan göra i sin klubb är tex pysselkvällar,
bakning, spela fotboll, se film osv osv.
Så här presenteras Vi Ungaklubbar på webben:
Vill du starta en förening?
Har du och dina kompisar en idé ni vill göra verklighet av?
Då har ni kommit helt rätt!
Vi Unga är en rikstäckande organisation för unga människor i Sverige. Vårt syfte
är att göra våra föreningars idéer och projekt till verklighet. Som förening får ni
hjälp och stöttning med er verksamhet av oss. Att göra det enkelt för er att göra
det ni gillar mest, det är vad Vi Unga jobbar för!

Varför starta en Vi Unga-förening?
Anledningarna till att starta en förening är många. Men oftast är den viktigaste
drivkraften att vara tillsammans. Att samla ett gäng människor kring en idé och
att utveckla den till sin fulla potential.
Med Vi Ungas hjälp kan föreningar söka pengar och bidrag, få tillgång till lokaler
att vistas i, få utbildning som utvecklar både personer och föreningar. Vi har
också massor med arrangemang där det finns möjlighet att träffa ungdomar i
andra föreningar, för att dela erfarenheter och ha kul.
Vilka kan starta en Vi Unga-förening?
För att starta en förening måste man vara minst 5 personer. Vi riktar oss till barn
och ungdomar mellan 6 och 25 år. Om du är äldre och vill starta en förening
måste 60% av medlemmarna vara mellan 6 och 25 för att ni ska få startbidrag
och föreningsbidrag av oss.
Kontakt Therse Karlsson Vi Unga Skaraborg så kommer jag gärna ut och
pratar med er !Mobil: 070 264 80 62 Mail: therese.karlsson@viunga.se

Så här presenteras projekt ”Ung i Skaraborg” på Leaders sida:
Händer det för lite?
Då har du och dina vänner möjlighet att söka upp till 30 000 kr för att förverkliga er
idé! Vi vill att det ska skapas mer roliga aktiviteter av och för unga på mindre orter
och på landsbygden och nu har ni chansen att förverkliga denna idé!
-

-

För att söka finansiering är ni minst två ungdomar i ålder 13-25 år som gemensamt
vill arrangera en aktivitet, event eller kurs som är utvecklande och roligt för er och
andra personer, NI bor på mindre ort eller landsbygden i Falköping, Tibro, Tidaholm,
Hjo, Habo, Mullsjö eller Skövde* kommun (*centrala delar av Skövde, Skultorp och
Ryd ingår ej).
Ni kan söka finansiering för att hyra lokal, föreläsare/expert, byggmaterial,
marknadsföring och fika osv.
Har ni en idé så skicka ett epostmeddelande eller ring 0702460756 .
Maila emma.stigson@leaderostraskaraborg.se eller skicka ett meddelande på
Facebook UNG i Östra Skaraborg.

Birgitta tipsar om att ta med en eller fler yngre person till styrelsen för att höra vad vill de
göra i sin bygdegård. Dessa träffar kan ge ringar på vattnet så att fler blir engagerade på sikt.

Efter denna genomgång bjöds på gott fika.
Peter Nilsson från Härja hade uppdraget att ta fram offert för hjärtstartare.
Genom hans presentation kunde vi ta del av tre olika sorter.
Ett kompendie med all info delades ut och kommer även att spridas via kontaktpersoner i
Landsbygdsgrupperna. Fler har uttalat intresse av inköp. Priset vi fått ligger fast i ett år
förutsatt att man använder vår beställningskod. Viktigt är att titta på Stand by-kostnaderna
(föreningens årliga utgifter för underhåll)
Nu är det alltså upp till var och en förening att ta beslut. Vill man ha mer information går det
bra att ta kontakt med Peter via mobil 070-7501800 eller epost: hogaruder@live.se
Peter fick en en stor applåd som tack för nedlagt jobb!

Landsbygdsnytt korrekturlästes och justeringar gjordes på plats.
Birgitta och Åsa lämnade sedan korta informationer om aktuella arrangemang.
Projektet Outdoor Hökensås har nu avslutats, den analys om tagits fram finns för
intresserade att låna och läsa på SVs kontor.
En distanskurs i ortsutveckling finns nu att delta i för alla intresserade. Två kurser har
redan startat och fler blir det. Mer information kan sökas på nätet: sv.se/skaraborg
MÅLGRUPP:
Vilka går kursen? Detta kan vara av flera olika anledningar:
- Om du brinner för en ort, tycker den har potential som inte utnyttjas, vill göra något åt det men
vet inte hur du ska börja. Det behöver inte vara den ort du själv bor i utan det viktigaste är ditt
engagemang i ortens utveckling.
- Du kanske känner frustration över att du saknar funktioner i den ort du lever i, kanske saknas det
vårdmöjligheter, skola, polis, restaurang, mataffär, äldreboenden, aktiviteter för barnen eller
dylikt. Du vill ändra på detta och behöver veta vilka verktyg, stöd och hjälp som finns att få.
- Du har ett allmänt intresse för orts- och landsbygdsutveckling, antingen i ditt arbete eller privat
och vill få mer kunskap.
- Du kanske är aktiv i en lokal förening och vill lära dig mer om hur ni kan arbeta med utveckling,
samverkan och projekt, både i föreningen och tillsammans med andra.
- Du har bra idéer för en orts utveckling och kanske är inne på att söka projektfinansiering.
Denna kurs kan även genomföras av en befintlig grupp, som till exempel styrelsen i en förening, ett
byalag, ett arbetslag eller dylikt. Anmäl hela gruppen var och en för sig och meddela sedan gärna
kursledaren att ni genomför denna som en befintlig grupp.
Denna distanskurs är anpassat för individuella upplägg på studierna där du/ni får möjligheten till
coachning och feedback på ditt inlämnade material, både i grupp och enskilt.

Vår egen hemsida: Landsbygdsnytt.se
Vill påminna er om att skicka in ändringar och uppdateringar som sker i er förening även till
vår hemsidas webmaster för ändring där.
Maila honom på webmaster@landsbygdsnytt.se eller ring 070-533 68 23

Beslut om datum för Landsbygdsnytt och Samrådsmöte
Manusstopp

Utgivning

Nästa möte

4 april

fredag 26 april

10 april i Vättaksgården

23 augusti

13 september

29 augusti

OBS! Höstens blad omfattar september – januari månad 2020.
Det blir alltså endast 1 utskick under höstterminen.
Till vårt nästa samrådsmöte kommer representanter för både Västergötlands
Hembygdsförbund och Bygdegårdarna.

Birgitta avslutar mötet med att önska alla en fin vår!
Vid pennan Åsa Bergman SV Tidaholm

